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Szerepcsere, nem bolonddal ugyan, 

de mint a király elleni bosszú félre-
siklatása, található Vörösmartynak 
„A bujdosó" című drámájában : 
Zsigmond király az ifjú Garát 
küldte maga helyett a gyűlésbe; az 
felteszi a koronát, felölti a palástot, 
úgyhogy Korpádi, ki ellenséges 
szándékkal éppen a királyt keresi, 
Garát véli annak s kardjával belé-
döf. Zsigmond így megmenekült 
Korpádi bosszujától, Gara felébredt 
becsvágya pedig méltó leckét ka-
pott. E szerepcserét a humor csak 
kerülgeti. 

Több efféle, s Aranyéhoz közelebb 
álló királyszerep-csere található 
Shakespeare műveiben. 

Lear király III. felvonásának VI. 
színében, a vérfagyasztó humor e 
rendkívüli jelenetében, Lear az őrül-
tet játszó Edgarral és a Bolonddal 
ület törvényt gyermekei felett. 

IV. Henrik I. részé ben (II. felv.) 
Falstaff és Henrik herceg űznek 
efféle quiproquót, mintegy előre el-
játszva, minő korholásokkal fogja 
majd fogadni a király másnap reg-
gel fiát, tudniillik magát. Henrik her-
ceget. Elébb Falstaff mimeli a ki-
rályt s Henrik herceg a maga nevé-
ben űzi a mókát, majd szerepet vál-
tanak — s mindkét esetben Falstaff 
a humor tárgya, célja. 

VI. Henrik I. rész, I. felvonásában 
Károly dauphin várja a Pucelle-t; 
próbára akarja tenni s kitudni, mi-
hez ért; cselhez folyamodik: felszó-
lítja Reignier-t, hogy ő legyen he-
lyette a dauphin s így megtévesztve 
fogadják a Pucelle-t. Az azonban be-
lépvén, első szavával leleplezi a 
csalást. 

VIII. Henrik I. felvonása végén 
álarcosmulatság Wolsey-nél. Álarco-
san ott van a király is; Wolsey ki-
keresi a többiek közül: ,,Bocsássatok 
meg jó urak! Szabad közöttetek ki-
rálytválasztanom ? (A királyt kijelöli.) 
Henrik király. Reátaláltál. (Leveszi 
álarcát)." (Szász K. fordítása.) Hal-
ványan emlékeztet a Pázmán lovag-
beli jelenetre, mikor „kimutatá a lo-
vas: magyarok királyát." 

Szerepcsere, a törvényt ülő bo-
lond, a király kimutatása ezekben 
önálló motivumokként jelentkeznek: 
s így egyik sem felel meg magában 
Pázmán lovag kérdéses jelenetének. 

Arany költeményében fontos moz-
zanat, hogy a lovag tudtán kívül a 
királlyal tűz össze, s tudtán kívül az-
zal ví párbajt. Ez a mozzanat majd-

nem tökéletes hű párjára talál Sha-
kespeare V. Henrik király-ában (IV. 
felvonás). Ott ugyanis egy Villám 
nevű közkatona a táborban járó-
kelő Henrik királlyal zörren össze, 
kilétét nem tudva. Minthogy megfelelő 
elintézésre az idő nem alkalmas, zá-
logul kesztyűt cserélnek, melyet a 
háború után mindegyikük a fövege 
mellett lesz köteles hordani, hogy a 
másik ráismerhessen. Villám erősen 
fogadja, hogy akkor majd pofon üti. 
A király, ki maga keveri a humor 
kártyáját, egy Fluellen nevű tisztjé-
nek adja át a kesztyűt, hogy tűzze 
sapkája mellé, s ha valaki azt vissza-
követelné, csipje nyakon, mert az bi-
zonyosan ellensége a királynak. Úgy 
is lesz. Az ígért nyaklevest Fluellen 
kapja meg Villámtól, de el is csipi a 
közkatonát s a király elé hurcolja. Ki-
derül minden. A közkatonát meg-
ajándékozza a király: tallérral tömve 
tele az ominózus kesztyűt. Hogy a 
humor alapötlete itt rokon az 
Aranyéval, kétségtelen. Itt azonban 
csak kilátásban van a királlyal való 
tettleges összetűzés, míg Aranynál 
meg is történik. „Venni" az említett 
helyek egyikéből sem vehette Arany 
a maga híres jelenetét, inventiója 
azonban nyerhetett tőlük ösztönzést. 

Budai Gábor. 
EGY TÖRTÉNELMI NEVEZE-

TESSÉGŰ LEVÉL 1849-ből. Az 
óbudai származású Láner Ferenc 
14 évig volt az egri liceum jogtudo-
mányi tanára. 1845-ben július 8-án 
érte az a megtiszteltetés, hogy ki-
rályi állami szolgálatba jutott és 
tényleges tagja lett az ország leg-
magasabb irodalmi egyesületének. 
Mint ilyen, rangban az államtitkár 
és udvari tanácsos közé került, — 
írja testvéröccséhez, Antalhoz, ki 
gróf Károlyi György uradalmi fő-
orvosa volt Nagykárolyban (Szat-
már m.). A mondott időtől tehát a 
pesti egyetemen az álladalom (sta-
tisztika) és bányajog rendes tanára, 
ki még abban az évben felköltözött 
a fővárosba, hol feleségével, kis-
baconi Benkő Máriával és négy 
gyermekével a Nagyhíd- (ma Deák 
Fernc-) és fh. Mária Valéria-utca 
sarkán álló Angol királyné vendéglő 
szomszédságában lakott a szabad-
ságharc alatt, akkor is, mikor Win-
dischgrätz közeledtére 1849 első nap-
jaiban a kormány és vele sokan 
Debrecenbe és a vidékre menekül-
tek. Hiteles megfigyelője volt a sza-
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badságharc egymást követő örven-
detes és lehangoló eseményeinek, 
átélve azok most biztató, majd 
csüggedésbe hajló hatásait. Ablaká-
ból szívszorongva szemlélte a Bu-
dát megszálló Windisehgrätz vár-
erősítő munkálatait, a Pestet bom-
bázó Hentzi rombolásait, a Dunasor 
égését, de örömtől duzzadt kebellel 
vitéz honvédeink hősiességével ki-
vívott Budavár visszavételét. Úgy 
látszik, nemcsak a megtörtént ese-
mények hírlapi közléséből volt tájé-
kozva a nevezetesebb változásokról 
és eredményekről, hanem összeköt-
tetései folytán azok titkos rugóiról 
is jól értesült. Annál is értékesebb 
és becsesebb a most előkerült, már 
említett testvér öccséhez intézett le-
vele, melyet ma is Pesten lakó uno-
kája, Láner Nelluska őrizett meg 
szeretett nagyapja írásaiból. Itt kö-
zölt történelmi nevezetességű leve-
léből megismerjük a nagy időknek 
egy nemes alakját, hazáját őszintén 
szerető fiát, a közhangulat valódi 
megnyilatkozóját. Részletes leírását 
kapjuk Kossuth Lajos kormányzó 
jún. 5-én Pestre történt bevonulásá-
nak, melyről a történelem egyetlen 
sorban emlékezik meg. Kortársa, 
Horváth Mihály, szabadságharcunk 
legalaposabb ismerője is csak any-
nyit ír: „Pesten a város lakosságá-
nak nagyobb része örömrivalgva 
lepte el az utcákat, melyeken a be-
menetel történt. A házakat, erkélye-
ket s ablakokat a nemzeti zászlók 
ezrei ékesíték s ünnepiesen öltözött 
nép foglalta el. A lelkesedés oly 
nagy volt, mintha a szabadságharc 
már befejeztetett s a nemzet fenye-
getett kincsei teljesen biztosítva 
voltak volna. E bemenetet, melynél 
annyi őszinte örömhang, annyi ön-
kéntes szívből eredt üdvözlet, oly 
lelkesedés kísérte a kormányzó ko-
csiját, királyok irigyelhették volna 
Kossuthnak." 

Láner Ferenc leírása azért is érté-
kes, mert azokat a részleteket adja, 
melyeket, mint megjegyzi, a hírla-
pok nem közöltek. Hogy mennyire 
nem egyéni véleményt ír le, annak 
bizonyságául szükséges tudni, hogy 
a Debrecenbe menekült és ott gyű-
lésező kormány jún. 4-én indult el 
Pestre Kossuth kíséretében, Szemere, 
Duschek és Horváth miniszterekkel. 
A jún. 5-i megérkezéskor feltűnő 
volt, hogy a bevonulás alkalmával 
egyik sem volt látható közülök. En-
nek okát némelyek a kormányzó és 

miniszterek közötti meghasonlásban 
keresték. Kossuth ugyanis azt a hi-
bát követte el, hogy családjával 
együtt ült be a város által számára 
készített kocsiba s így az ünnepé-
lyes bevonulásnak nemzeties, politi-
kai színezetét családivá változtatta. 
Látván ezt a miniszterek, anélkül, 
hogy összebeszéltek volna, a rájuk 
váró fényes fogatok helyett bér-
kocsiba ültek s mellékutcákon men-
tek a városba. Kossuthnak e tette 
kétségkívül hibás volt és sokak ál-
tal meg is rovatott; azonban azok, 
kiknek szemébe tűnt, azt is tudhat-
ták, hogy részint nejének hiúságából, 
részint meggondolatlanságból, nem 
pedig politikai célzatból vagy feje-
delmi sóvárgásból származott (lásd 
Horváth idézett munkája III. 117.1.). 

Pest Jun. 9. kén éjjel 10 ½ órakor 
1849. 

Édes Testvérem! Ezer áldást, bol-
dogságot névünnepedhez! Utolsó 
nagyszerű eseményeknek Kormány-
elnökünk1 folyó hó 5-én délutáni 
6 órakor történt diadalmas bejöve-
telének szemtanuja lévén, a czukor-
finomitóépület2 előtt, közel a vas-
pályaudvarhoz nézém Minával és 
fiaimmal3 a nagyszerű jelenetet. A 
pesti nemzetőrség kékattilás egyen-
ruhás része (gyalogság és lovasság) 
a menet elő és utócsapatát képezék. 
a nemzetőri pattantyuság4 pedig 5 
tökélletesen felszerelt ágyuikkal szinte 
elébe kivonulván, Valeró selyem-
gyára5 előtti téren, hol valaha a mi 
időnkben a nagy korcsolyázó tó vala 
télben, vőnek állomást és ottan tevék 
diszlövéseiket. 

A Váczi ut egészen az evang. 
templomig egy virágszőnyeget képze 
annyira megrakva az akkor virágzó 
rózsákkal. 

A nap hőse födetlen fővel, nyájas, 
viruló arczczal hajlongott minden-
felé. Neje baloldalán ülve, feszes ma-
gatartással mire sem látszott meg-
indulni, hanem mint schuldigen 
Tribut6 fogadni. 

A város által feltatarozott ós ki-
állitott négylovas czifra hintó bal 
oldalán Károlyi György gr.7 ur lova-
golt többek közt nemzetőri őrnagy 
öltözetben. 

Az utak és utczák, melyeken az 
egész menet átvonult olasz tarkasá-
got és fényt mutatának hallatlan 
számú lobogóik és virágfűzéreik ál-
tal. 

Az ünnepély részletei hirlapokból 
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tudvák előtted, én szorongatott ér-
zéssel, fájdalmas kebellel nézém e 
scénát, felsóhajtván titkon magam-
ban: bár tehetségedben állana istene-
sített üdvözitő gyanánt fogadott fér-
fiú annyi nem ismert bánatot orvo-
solni, annyi sajgó kebelre írt hozni! 

Az azon éjjel rögtönzött kivilági-
tás az idő rövidsége miatt nagyszerű 
nem lehetett, de a sok nagyszerű épü-
letek rombafekte miatt sem.8 Egy7 
veres zászlón e szavak valának hí-
mezve : 
Ha az öröm szikrái gyujtanának, 
Lángban kellene égni a hazánaki 
„Borura derü!" „Éljen a nép szabadítója!" 

A gátat vető spalirokat9 a pálya-
udyartól az evang. templomig a 
pompás váczi ut hosszáig a bécsi le-
gionisták képezék. Annyi népet csak 
István fg. úrfi Einzugjánál10 lehete 
látni talpon, mikor mi még nem ál-
modtunk Schaumburgi retirádájá 
ról! — Két nappal később azaz 7.én 
az Urnapi processióra valánk mi 
egyetemi tanárok felszólítva, hívatva, 
mely elég egyszerűen ment véghez, 
a városi apátlelkésztől tartatva s a 
menyezet egyedül egy főpaptól ki-
sérve, ez Horváth Mih.11 vallás és 
okt minister vala, utánna a városi 
hatóság főnökei. A menyezet, illető-
leg S. S.12 előtt lépdeltek az egye-
temi tanács és tanárok minden gálla 
nélkül, még kardosan sem. Egyetemi 
szolgaszemélyzetünk is csak kaput-
ban pedumok,13 rector és dékánok 
aranynyakláncok nélkül, melyek mint 
halljuk, még Windischgrätz által 
Budára vitetvén a dicső kitakarodás 
alkalmával elraboltattak és igy leg-
alább meg van mentve egyetemünk 
ezen gyermeki drágaságok és anti-
quitások őrzésétől. 

E Magyar kormányunk megérkezte 
szült örömáradások közt feszült (sőt 
én szorongatott) kebellel várjuk na-
ponta beadott hódulatunk és öniga-
zolásunk után májusi tiszti díjunk 
kifizetését elrendező rendeletét, mely 
mindezóráig ki nem bocsáttatván, 
oly helyzetet hozott, minőben soha 
ez életben ejtve nem érzém magam. 
Ugy annyira kifogytam mindenből 
hogy tegnap az utolsó frtot élelemre 
kiadván e szomoru helyzetben, mi-
után Mina csak egy 2 frtos jegyet 
kölcsönözhetett az öreg Sebastiani-
hoz kelle folyamodnom csak 40 pfrt. 
kölcsönért pár hétre, míg remény-
lett havi fizetésem iránt rendelet jö-
vend. Mit ez — kereken megtagadott. 

Tempora si fuerint nubila solus 
eris.14 

Ma tehát délben a mindenestől 
megmaradt 3 váltófrtért a szokott 
3 tál étket: 4 levest, főzeléket és tész-
tát hozatván a vendéglőből, keser-
ves elmélkedésben merengtem, meg-
gondolván, hogy midőn a bitor 
rabló osztr. kormány alatt dijjaink 
pontosan kifizettettek, most óhajtott 
magyar kormányunk látszik rólunk 
megfelejtkezni. Ehhez csatlakoztak 
még számtalan rémképek a jövendő 
iránt, melyek képzetemben fel-fel-
merültek; ily hangulatban talált 
kosztadónk hirnöke a tiz utolsó má-
jusi naptári kosztpénzt sürgetve, 
kit alig küldék el holnaprai bizta-
tással, azonnal szobámba huzám 
vissza magamat, a 4 gyermeket 
oskolába küldvén; keservesfohászra 
fakadván pamlagomra leheverve 
készültem álomba egy kevéssé me-
ríteni búmat, ekkor kopog valaki 
ajtómon és belép László Kálmán, a 
csinos székely fiu, nem kevés meg-
lepetésemre kedves leveleddel és an-
nak váratlan tartalmával, mintegy 
a mennyek urától küldött Védan-
gyal Szahara pusztáján forrást nyi-
tandó. 

Igen te lelkes ember, Testvér vagy 
Tónim és ha, valaha, most igazán 
megmentéi a gyalázattól, mely 
fagylaló karjait már-már kiter-
jeszté felém, hálás adósod felé. 

A kedves hírnök, ki erősíté nem-
sokára jöttödet ablakomból nézé Ős-
buda vára még fennálló falait és mi-
ntán lelkesült magasztalásban el öm-
ledezék, ajkai jóságtok, tapasztalt 
vendégszeretetek felett, félórai mu-
latás után (fél kettőre vala) eltávo-
zott, a hozott hirlapokat másnapra 
igérve. 

Távozta után azonnal siettem 
apánk házához,15 közlendő az öreg 
urral Minával és Nánival, legfel-
jebb 20-ig érkezéstöket. Mire persze 
nagy gaudium lőn az atyai háznál 
és mindnyájonk közt. Onnan szállá-
somra visszatérvén azonnal letisz-
táztam „Aranykéz"-beli10 15 pfrtos 
kosztadósságomat és a „Nagypipa"17 

vendéglőjével szerződtem félhonapi 
előfizetés mellett ebédre, mely 3 tál-
ból állván, mindegyikből 4 portiot 
számítva, havonként 36 pfrtba kerü-
lend, ha elég mindnyájonknak, kik 
eddig 5 portióval éltünk. Holnap 
lesz az első próbaebéd. 

Az itthoni főzés sehogysem megy 
és sokkal költségesebb is. 
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Csak adja Isten, hogy a magyar 

kormány minél előbb intézkedjen 
rólunk egyetemi tagokról, méltá-
nyosan, gyorsan és anyagilag, mert 
bizony bis dat, qui cito dat.10 

Csókollak mindnyájatokat 
hű Ferenced. 

Közli: Kiss Lajos. 
1 Kossuth Lajos. — 2 A Nyugati pálya-

udvarral ferdén szemben, a mai Vilmos 
császár-út (Váci-körút) és Lipót-körút sar-
kán. — 3 Legfiatalabb testvére Vilma; gyer-
mekei: Lajos. Ilka, Viktor, Olga. — 4 A 
tözérség régi neve. — 6 Az Újépület háta 
mögött, később Valeró-kaszárnya, a Valeró-
utcában, a mai Kúriától északra, a Lipót-
körúttól délre, a cukorfinomítóhoz vezető 

Eisenbahnlinie mellett (délre) a Ferdinánds-
platz nyugati oldalán állott. — 6 Köteles 
tiszteletadás. — 7 Károlyi Györgyöt azért 
említi, mivel öccse, Láner Antal, uradalmi 
orvosa a grófnak. — 8 Hentzi osztrák tábor-
nok lövette szét és égette föl. — 9 Sorfal. — 
10 István fh. bevonulása 1847 aug. 28-án. Kü-
lön gőzhajó hozta Pestre s Budán a királyi 

palotában a polgárság 600 fáklya világa mel-
lett ünnepelte. Mint apja, József nádor, ő is 
kiváló mértékben bírta a nemzet rokonszen-
vét. Az 1848-i események s főként, mert a 
Jellachich ellen küldendő hadsereg vezetését 
elvállalta, királyi rendeletre szept. 22. éjjel 
elhagyta az országot és Németországban, 

Schaumburgban élt birtokán visszavonultan. 
— 11 Püspök, történetíró. — 12 Sacrissima = 
szentség. — 18 Pásztorbot. — 14 Ha beborul 
eged, magadra maradsz. — 16 Láner Leopold, 
a híres óbudai Schulmeister ekkor Lázár-u. 
7. sz. alatt lakott Olga leánya emlékezése 
szerint. — 10 A róla elnevezett utcában, a 
mai Türr István- (Kishíd-) és Régi posta-
utca között. — 17 Nagypipa-vendéglő sok 
volt. legutóbb a Magyar-utcában. — 18 Két-
szer ad, ki rögtön ad. 

HIBAIGAZÍTÁS. Mult számunk-
ban a Gyulai Pálhoz írt levelek két 
adata következőképen helyesbítendő: 
237. 1. 39. sor Piroska helyett Juliska; 
248. 1. alú'lról 5. sor: Markos György 
kassai reálisk. tanár helyett M. Gy. 
kassai állam vasúti tisztviselő. 

A KIADÁSÉRT FELELŐS: HEGEDÜS ISTVÁN. 

KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST. — FŐIGAZGATÓ: DR. CZAKÓ ELEMÉR. 


	Napkelet_1926_04_389
	Napkelet_1926_04_390
	Napkelet_1926_04_391
	Napkelet_1926_04_392

